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Vážené dámy a páni, vážení akcionári,
Predkladám Vám výročnú správu Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2006, v ktorej sú zosumarizované
výsledky hospodárenia spoločnosti po jej vzniku.

Oravská vodárenská spoločnosť a. s. v roku 2006 postupne realizovala svoje aktivity v zmysle schváleného
investičného plánu a obchodného plánu a z toho pohľadu možno pozitívne hodnotiť hospodárenie Oravskej
vodárenskej spoločnosti a. s. za obdobie od rozdelenia t. j. 7–12/06, keď vodárenská spoločnosť za toto obdobie
vykázala zisk 3 mil. Sk.
Verím, že spoločným úsilím zabezpečíme, aby naša vodárenská akciová spoločnosť aj v nasledujúcich obdobiach
vedela profesionálne realizovať všetky oprávnené požiadavky v oblasti zásobovania vodou a odkanalizovania
pre našich občanov na celej Orave.
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Oravská vodárenská spoločnosť a. s. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 7. 9. 2006 na základe projektu
rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Žilina. Rok 2006 sa zapíše z toho dôvodu do histórie
vodárenstva na Orave ako veľmi významný. Vznikom samostatnej Oravskej vodárenskej spoločnosti a. s., kde
akcionármi spoločnosti sú jednotlivé obce a mestá Oravy, sa vytvorili dobré podmienky na ďalší rozvoj spoločnosti.

Ing. Eugen Dedinský
predseda predstavenstva
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Obchodné meno:
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo:
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
IČ:
36 672 254
DIČ:
SK 2022236315
Deň zápisu:
07. 09. 2006
Právna forma:
akciová spoločnosť
Základné imanie:
540 515 040 Sk
Počet, druh, menov. hodnota akcií: 692 968 ks, kmeňové, akcie na meno, zaknihované, 780 Sk
Bankové spojenie:
č.ú. 0302458009/5600
Hlavný predmet podnikania:
prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií
Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline Spis. zn.: Sa 10544/L

ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

4

Predstavenstvo spoločnosti
Predseda predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Ing. Eugen Dedinský
JUDr. Anton Bukna
Ing. Ladislav Matejčík
Ing. Milan Ďaďo
Ing. Katarína Mäsiarová
Ing. Jozef Revaj

Dozorná rada akciovej spoločnosti
Predseda dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:

Ing. Ján Kadera
Ing. Ján Bánovčan
Ing. Juraj Bernaťák
PaedDr. Ľubomír Bláha
Mgr. Ladislav Tomáň
Bc. František Poleta
Ing. Marián Kaluža
Dušan Krnáč
Albín Piták

Výkonné vedenie akciovej spoločnosti
Generálny riaditeľ:
Finančná riaditeľka:
Výrobno-technický riaditeľ:

Ing. Milan Ďaďo
Ing. Katarína Mäsiarová
Ing. Jozef Revaj
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Plán investícií a SZNR pre rok 2006 bol 51 241 tis. Sk, skutočné plnenie za rok 2006 bolo 37 220 tis. Sk.
Rozostavané stavby boli 3. Začínaných stavieb v roku 2006 bolo 23. Všetky projektové dokumentácie boli
zabezpečované dodávateľsky. Výkon inžinierskej činnosti na stavbách zabezpečovaných OVS, a.s. bol realizovaný
vlastnými pracovníkmi a na stavbách, ktoré sú a budú spoluﬁnancované z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu bol
výkon inžinierskej činnosti zabezpečovaný SVS – inžiniering, s.r.o.

Plnenie v jednotlivých kategóriách (tis. Sk) bolo nasledovné:
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Kategória
Stavby
SZNR
Celkom

Plán 2006
41 216
10 025
51 241

Prestavané 2006
31 261
5 959
37 220

% plnenia
75,85
59,44
72,64

Výška plnenia bola ovplyvnená neprestavaním investičných prostriedkov na stavbe „Zásobovanie vodou
a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1“ z dôvodu rozdelenia spoločnosti SVS, a.s. na šesť nástupníckych
regionálnych spoločností a následným uzatvorením „Zmluvy o poskytnutí ﬁnančného príspevku a implementácii
projektu Kohézneho fondu“ medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Oravskou vodárenskou spoločnosťou,
a.s. až v januári 2007.

ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

6

Investície, ktoré sú spoluﬁnancované z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1
Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2
SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová
Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná
Dolný Kubín – rozšírenie vodovodu a kanalizácie Beňova Lehota a Kubínska Hoľa
Zábiedovo – kanalizácia
Odkanalizovanie obcí v povodí Jelešne a Oravice

4 506 tis. Sk
771 tis. Sk
2 368 tis. Sk
188 tis. Sk
224 tis. Sk
163 tis. Sk
183 tis. Sk

Investície zabezpečené Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Dolný Kubín – Kňažia, kanalizácia
SKV Pucov – Medzibrodie, vodovod Pokryváč, napojenie na OSV
Napojenie objektov na dispečing
Trstená – IBV Ďurdinová vodovod I. etapa
Trstená – Nové Ústie, ČS, kanalizácia
Štúdia MVE na OSV
Bobrov – rozšírenie kanalizácie a vodovodu pre IBV
Novoť – rozšírenie vodovodu
Zemianska Dedina – kanalizácia, projekt
Hruštín, Veličná, Vyšný Kubín, rozšírenie vodovodu, projekty
Prevádzkové poriadky vodovodov a kanalizácií, zameranie OSV
SKV Hladovka – Suchá Hora, rekonštrukcia ČS
Habovka – ulica Blatná, rozšírenie vodovodu.
Dolný Kubín – rekonštrukcia budovy HS 01

5 115 tis. Sk
2 287 tis. Sk
374 tis. Sk
736 tis. Sk
419 tis. Sk
120 tis. Sk
1 446 tis. Sk
453 tis. Sk
35 tis. Sk
134 tis. Sk
1 611 tis. Sk
698 tis. Sk
533 tis. Sk
4 060 tis. Sk

V rámci strojov a zariadení nezahrňovaných do rozpočtu stavieb (SZNR), boli zabezpečené stroje
a zariadenia podľa vybratých oblastí nasledovne:
laboratórna technika
úžitkové a technologické vozidlá
osobné automobily
výpočtová a kancelárska technika
prístroje a zariadenia pre prevádzku vodovodov, kanalizácií a ČOV
stroje a zariadenia spolu

Prehľad o investičnej
výstavbe za roky
2002 – 2006

358 tis. Sk
1 916 tis. Sk
1 134 tis. Sk
849 tis. Sk
1 702 tis. Sk
5 959 tis. Sk

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006

891 tis. Sk
82 tis. Sk
373 tis. Sk
314 tis. Sk
734 tis. Sk
270 tis. Sk
290 tis. Sk
118 tis. Sk
840 tis. Sk
138 tis. Sk
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Sihelné – prívod vody z prameňov, zberná komora
Tvrdošín – rozšírenie vodovodu IBV Pod Žiarcom
ČOV Nižná nad Oravou – rekonštrukcia dielní
Zuberec – rekonštrukcia vodovodu v štátnej ceste
ČS Pucov – rekonštrukcia technologickej a stavebnej časti ČS
Tvrdošín – AT stanica Hríbiky, rekonštrukcia technologickej časti ČS
Dolný Kubín – Lániky, rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre novú IBV
Akreditácia laboratória
Oravice – rekonštrukcia technológie a prevádzkovej budovy
Dolný Kubín – intenziﬁkácia ČOV

PRE VÁDZKOVÁ ČINNO S Ť
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Výroba pitnej vody a zásobovanie pitnou vodou
Výroba pitnej vody, určenej k realizácii bola za obdobie roku 2006 o 17 tis. m3 nižšia ako bolo predpokladané
v pláne a dosiahla objem 5 428 tis. m3. Zaznamenala medziročné zvýšenie o 17 tis. m3. Celkový objem vody
fakturovanej bol 3 840 tis. m3, čo je o 124 tis. m3 viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku. V roku
2006 bol zaznamenaný nárast objemu vody fakturovanej, čo malo za následok aj nárast objemu vody vyrobenej,
určenej k realizácii a bol spôsobený hlavne z dôvodu zmeny metodiky odpisovania vody fakturovanej oproti
predchádzajúcemu roku. Tento nárast je len jednorázový, nakoľko trend výroby pitnej vody, určenej k realizácii
od roku 1994 až po rok 2005 zaznamenáva neustále znižovanie a je zrkadlovým obrazom znižovania objemu
vody fakturovanej, čo je charakteristické aj z nižšie uvedeného grafu. Voda nefakturovaná dosiahla za sledované
obdobie hodnotu 1 587 tis. m3, čo predstavuje 27,5 % z výroby pitnej vody. Voda vyrobená v celkovom objeme
5 428 tis. m3 bola odobratá z prameňov podzemnej vody.
Zásobovanie odberateľov pitnou vodou bolo za vyhodnocované obdobie v roku 2006 plynulé, bežné problémy
boli riešené. Kvalita vody, dodávaná z verejného vodovodu bola sledovaná podľa schváleného programu kontroly
kvality pitnej vody, ktorý bol zostavený v súlade s právnymi predpismi a príslušnými STN.
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Voda vyrobená,
určená k realizácii
a voda fakturovaná

Obyvatelia celkom
a obyvatelia
zásobovabní vodou
z verejného vodovodu

Objem vody odkanalizovanej bol 2 668 tis. m3, čo je oproti stanovenému plánu vyššie plnenie o 140 tis. m3 a oproti
roku 2005 o 21 tis. m3. V roku 2006 bol zaznamenaný nárast objemu vody odkanalizovanej a bol spôsobený
hlavne z dôvodu metodiky odpisovania vody odkanalizovanej oproti predchádzajúcemu roku. Tento nárast je len
jednorázový a je zrkadlovým obrazom objemu vody fakturovanej. Odvádzanie odpadových vôd bolo sprevádzané
problémami, vyplývajúcimi hlavne z nevyhovujúcej vodotesnosti stokovej siete. Vysoký podiel balastných vôd
obmedzoval kapacitu stôk a znižoval účinnosť čistenia odpadových vôd na ČOV. Nevyhovujúci technický stav
na nedostatočný sklon stokových sietí spôsoboval ich zanášanie. Odstraňovanie týchto problémov si vyžiadalo
vysoké náklady na opravy a rekonštrukcie siete.
Limity vydané rozhodnutiami orgánov štátnej vodnej správy pre jednotlivé kanalizácie v povoleniach na
vypúšťanie odpadových vôd boli na všetkých verejných kanalizáciách prevádzkovaných našou spoločnosťou
dodržané vo všetkých ukazovateľoch. Zabezpečenie zosúladenia vypúšťania odpadových vôd s legislatívnymi
požiadavkami EÚ si vyžaduje veľké investičné prostriedky, ktoré sa naša spoločnosť usiluje riešiť kombinovaným
ﬁnancovaním z vlastných zdrojov, zo štátneho rozpočtu a podporných fondov EÚ.
V roku 2006 bolo na ČOV v správe a v prenajme spoločnosti vyprodukované 7 373 t kalu, čo je o 1 867 t menej
ako v roku 2005. Na kalových a odvodňovacích zariadeniach bolo odvodnené 4 447 t. Pre poľnohospodárske účely
nebolo možné kal využívať, nakoľko súčasná legislatíva neumožňuje ich využívanie, napriek tomu, že spĺňajú
všetky parametre.
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Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Voda
odkanalizovaná

Obyvatelia celkom
a obyvatelia
napojení na verejnú
kanalizáciu
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Štruktúra
vybraných
nákladov
za 7. – 12. 2006
v tis. Sk
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Štruktúra
vybraných
výkonov
za 7. – 12. 2006
v tis. Sk

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006

Vývoj nákladov, výkonov
a hospodárskeho výsledku
za obdobie 1997 – 2006
(pred zdanením)
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Oravská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť,
bola založená dňa 7. 9. 2006 a je nástupníckou spoločnosťou zanikajúcej spoločnosti Severoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina, Bôrická cesta 107,
010 01 Žilina, IČO: 36 411 256. Na základe Projektu
rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. Žilina schváleného akcionármi na Valnom zhromaždení 26. 06. 2006, bolo schválené zrušenie spoločnosti
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina,
bez likvidácie a jej rozdelenie na šesť spoločností,
ktorými sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
a.s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovská
vodárenská spoločnosť, a. s., Turčianska vodárenská
spoločnosť, a. s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
a Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., ktoré sa
stali jej právnymi nástupcami.

Predmetom podnikania spoločnosti
sú tieto činnosti:
• prenájom strojov, prístrojov a zariadení
• prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných
než základných služieb
• údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
• ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
bez poskytovania pohostinských činností
v týchto zariadeniach
• prevádzkovanie verejného vodovodu
pre kategóriu V-1
• prevádzkovanie verejnej kanalizácie
pre kategóriu K-1
• inžinierske činnosti a súvisiace technické
poradenstvo
• montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
• veľkoobchod v rozsahu voľných živností
• maloobchod v rozsahu voľných živností
• technické testovanie, meranie a analýzy
• vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
• vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou
technikou
• vykonávanie technických prehliadok potrubí
• vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou
a elektroakustickou technikou
• výroba priemyselných hnojív
• podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
• čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
• meranie množstva pitných, úžitkových
a odpadových vôd

•
•
•
•

výkon činnosti stavbyvedúceho
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
výkon činnosti stavebného dozoru
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným
odpadom
• vnútroštátna nákladná cestná doprava
• protikorózna ochrana
Spoločnosť hospodári s majetkom a majetkovými
právami zverenými jej pri založení a tiež s majetkom
a majetkovými právami nadobudnutými počas vykonávania hospodárskej činnosti a podnikania.
Stúpajúci trend vývoja odbytu hlavnej produkcie –
vody fakturovanej a vody odkanalizovanej pokračoval
aj v roku 2006. Dosiahnuté tržby vo výške 96,4 mil. Sk
za 7. – 12. mesiac 2006 boli oproti plánovanému objemu 84,5 mil. Sk vyššie o 11,9 mil. Sk, čo predstavuje
14,1 %-ný nárast oproti plánu. Plán vodného a stočného
bol prekročený o 4,9 % z nasledovných dôvodov. Na základe vyjadrenia Daňového riaditeľstva SR, Žilina bol
stanovený harmonogram odpisov vodného a stočného
z mesiaca december 2006 na mesiac január 2007,
z dôvodu uplatnenia novej ceny stočného, ktorá sa realizuje podľa výnosu URSO č.3/2006 od prvého odpočtu
v danom roku 2007 (prepočet na dennú spotrebu do
31. 12. 2006). Tým, že neboli odpisované meradlá na
dodávku vody v decembri, ale účtovali sme dohadne
k 31. 12. 2006 došlo k nárastu objemu vody fakturovanej o 115 tis. m3 a stočného o 41 tis. m3 a v konečnom
dôsledku k zvýšeniu vykázaného hospodárskeho
výsledku oproti plánu o 2,9 mil. Sk. Tento nárast je len
jednorázový pre rok 2006. Z hlavných činností bola
voda fakturovaná vyššia oproti plánu 2,6 mil. Sk, čo
predstavuje 6,2 %-né prekročenie plánu. V platnosti
v roku 2006 bola už jednotná cena vody pre domácnosti a ostatných odberateľov. Voda odkanalizovaná
bola vyššia o 1 mil. Sk, čo predstavuje 3,1 %-ný nárast
oproti plánu.
Návrhy cien za výrobu a dodávku pitnej vody a za
odvedenie a čistenie odpadovej vody sú predkladané
na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
v zmysle vydaných Výnosov pre jednotlivé roky. Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví ceny a tarify po schválení určuje jednotlivým vodárenským spoločnostiam
následne svojim rozhodnutím. Na rok 2006 vydal Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutie č.0079/
2005/V zo dňa 28. 11. 2005, ktorým určil na rok 2006
cenu za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie
a čistenie odpadovej vody.
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Hlavným smerným dokumentom pre vývoj spoločnosti
zostáva Stratégia rozvoja spoločnosti na obdobie do
roku 2015 schválená v roku 2003 riaditeľstvom spoločnosti SVS a.s. Žilina. Jej aktualizácia bude potrebná,
hlavné princípy kontinuita, stabilita a efektivita na
ktorých je postavená, majú trvalú platnosť. Kontinuita
sa prejavuje a naďalej bude prejavovať predovšetkým
v zhodnocovaní dlhodobých skúseností, kvaliﬁkácií
a vybudovaných vzťahov s hlavnými obchodnými
partnermi. Nie je prekážkou racionálnych inovačných
zmien, vymedzuje však ich hranice a je zameraná na
perspektívu zachovania, rozvíjania a zlepšovania poskytovaných služieb. Stabilita spoločnosti je založená
na trvalom úsilí o spoľahlivosť, dlhodobosť a zaručenú
kvalitu vo vzťahoch k zákazníkom a spolupracujúcim
subjektom. Deklaruje solídnosť podnikania ﬁrmy
a schopnosť riešiť aj mimoriadne situácie s dostatočným odborným a ekonomickým potenciálom. Efektivita
predstavuje prvok dynamiky potrebný v súčasnom
turbulentnom prostredí, charakterizovaným po vstupe
do Európskej únie jednak zvýšenými nárokmi na akosť
poskytovaných služieb a na rešpekt k životnému
prostrediu, jednak zvýšenou náročnosťou administratívnych a kontrolných vstupov.
Značná pozornosť sa venuje a bude aj naďalej venovaná vytváraniu súladu so záujmami akcionárov ﬁrmy.
Vzhľadom ku štruktúre vlastníkov je starostlivosť
o túto oblasť trvalou potrebou, základným záujmom
a podmienkou harmonického vývoja spoločnosti.
Z týchto dôvodov je nevyhnutná orientácia na komunálnu sféru. Všetky uvedené smery rozvoja spoločnosti
sú realizované len za podmienky udržania a ďalšieho
zvyšovania odborného potenciálu spoločnosti spočívajúceho v kvaliﬁkovanom a motivovanom personáli, vybavenia a ﬁremnom know-how. Komplexnosť poskytovaných služieb, ktorá je ďalšou prednosťou spoločnosti,
bude aj naďalej významnou marketingovou prioritou.
Na druhej strane spoločnosť je a naďalej aj bude pripravená poskytovať aj vedľajší sortiment produktov podľa
dopytu zákazníka. Cieľom trvalého úsilia spoločnosti
je orientácia na zákazníka a poskytovanie úplného
sortimentu služieb na špičkovej odbornej úrovni.
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Skutočné prvotné náklady pred zdanením vo
výške 93,4 mil. Sk, boli oproti plánu 84,5 mil. Sk vyššie
o 8,9 mil. Sk, čo predstavuje 10,5 % nárast oproti plánu.
Podľa ﬁnančného plánu na obdobie 7. – 12. mesiac
2006 mala spoločnosť dosiahnuť hospodársky výsledok – zisk v hodnote 11 tis. Sk, skutočne dosiahnutý
zisk bol vyšší o 2 989 tis. Sk, t.z. skutočný hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 3 001 tis.
Sk. Výrazné prekročenie plánovaného hospodárskeho
výsledku vyplýva z navýšenia vody fakturovanej
o 115 tis. m3 a vody odkanalizovanej o 41 tis. m3 čo
v konečnom dôsledku viedlo k zvýšeniu hospodárskeho
výsledku o 2,9 mil. Sk. Po zaúčtovaní dane z príjmov
splatnej a odloženej vo výške 598 tis. Sk bol dosiahnutý výsledok hospodárenia spoločnosti po zdanení
2 403 tis. Sk.
Financovanie spoločnosti bolo v priebehu roka
2006 plynulé. Pohľadávky – účet 311 celkom klesli
oproti roku 2005 o 0,2 mil. Sk, z toho do lehoty
splatnosti vzrástli o 1,8 mil. Sk a po lehote splatnosti
poklesli o 2 mil. Sk. Záväzky – účet 321 stúpli celkom o 0,3 mil. Sk, z toho po lehote splatnosti vzrástli
o 0,3 mil. Sk. Ide hlavne o faktúry, u ktorých sme
pozastavili platenie až kým nebudú odstránené závady
v plnení. Zásoby poklesli oproti východiskovému obdobiu k 1. 7. 2006 o 1,3 mil. Sk a stav ﬁnančných účtov
bol vyšší o 10 mil. Sk. Bankové úvery neboli na investičnú výstavbu neboli čerpané. Priemerný prepočítaný
počet zamestnancov bol oproti plánu nižší o dvoch
zamestnancov, t.j. 99,1%-né plnenie plánu. Produktivita
práce vzrástla oproti plánu o 10,6 % z pridanej hodnoty
a z celkových výnosov o 15,1%. Súvisí to s rastúcou
efektivitou, ktorá je dosahovaná vďaka vysokému
pracovnému nasadeniu všetkých zamestnancov, racionálnou organizačnou štruktúrou a dôslednému vyhodnocovaniu efektivity jednotlivých vedľajších činností.
Dosiahnutá priemerná mesačná mzda 20 990,– Sk
je v súlade s plánom 20 996,– Sk a aj so záväzkami
vyplývajúcim z uzavretej Kolektívnej zmluvy.
Oravská vodárenská spoločnosť si uvedomuje
dôležitosť cieľavedomého a dlhodobého úsilia o smerovaní spoločnosti k plneniu svojho poslania nielen
v súčasnosti a najbližšej budúcnosti, ale aj vo vzdialenejšej perspektíve. Vychádza pritom nielen z technickej
podstaty odboru, ktorý vyžaduje prácu so systémami
a dlhodobej životnosti, ale aj z marketingovej etickej
dimenzie poskytovaných produktov. Dlhodobé, spoľahlivé a efektívne prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií pre verejnú potrebu je kategorickou prioritou ﬁrmy.
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B.
B.I.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.7.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.7.
B.III.
B.III.1.
C.
C.I.
C.I.1.
C.II.
C.II.1.
C.III.
C.III.1.
C.III.6.
C.III.7.
C.IV.
C.IV.1.
C.IV.2.
D.
D.1.
D.2.

Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér
Oceniteľné práva
Obstarávací dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatne hnuteľné veci a súbory
Obstarávací dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý ﬁnančný majetok
Podielové cenné papiere a podiely
Obežný majetok
Zásoby
Materiál
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obch. styku
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obch. styku
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
Finančné účty
Peniaze
Účty v bankách
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

Brutto
1 247 137
1 166 115
14 695
10 416
4 138
141
1 151 352
14 058
887 469
167 084
82 741
68
68
80 562
3 256
3 256
1 259
1 259
37 279
35 684
1 593
2
38 768
99
38 669
460
396
64

Korekcia
624 187
622 919
11 229
9 493
1 736
611 690
502 827
108 863

1 268

1 268
1 268

Netto
622 950
543 196
3 466
923
2 402
141
539 662
14 058
384 642
58 221
82 741
68
68
79 294
3 256
3 256
1 259
1 259
36 011
34 416
1 593
2
38 768
99
38 669
460
396
64

Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Ostatné kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Zákonný rezervný fond
Výsledky hospodárenia min.rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata min. rokov
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie
Záväzky
Rezervy
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
Záväzky so sociálneho fondu
Odložený daňový záväzok
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky
Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
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A.
A.I.
A.I.1.
A.II.
A.II.2.
A.III.
A.III.1.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.2.
A.V.
B.
B.I.
B.I.3.
B.II.
B.II.8.
B.II.10.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
C.
C.1.
C.2.

Brutto
622 950
590 883
540 515
540 515
34
34
54 796
54 796
-6 865
1 657
-8 522
2 403
31 216
1 349
1 349
7 377
363
7 014
22 490
11 301
416
2 296
1 830
281
6 366
851
73
778
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II.
II. 1.
II. 3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
D.
E.
III.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
*
XII.
XIII.
O.
XIV.
P.
*
T.
T.1.
T.2.
**
***

Výroba
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Aktivácia
Výrobná spotreba
Spotreba materiálu, energie
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Mzdové náklady
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
Náklady na sociálne zabezpečenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť
Zúčtovanie opravných položiek do výnosov
Tvorba opravných položiek do nákladov
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výnosové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z ﬁnančnej činnosti
Ostatné náklady na ﬁnančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z ﬁnančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
– splatná
– odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

94 723
88 769
5 954
28 734
18 952
9 782
65 989
30 113
20 621
119
8 077
1 296
3 847
28 920
100
579
1 323
2
125
245
28
2 559
729
1
9
3
282
442
598
54
544
2 403
2 403
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